EVROPSKA KOMISIJA
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Bruselj, 16. januar 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU
VZREJE ŽIVALI

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba vse rejce iz člena 2(5) in (6) Uredbe (EU) št. 2016/1012 Evropskega
parlamenta in Sveta4 opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo
Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh predhodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju Uredbe (EU) 2016/1012 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo,
trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi vrste goveda, ovc, koz, prašičev in
enoprstih kopitarjev, hibridnimi plemenskimi prašiči in zarodnim materialom teh živali
ter za njihov vstop v Unijo. To ima zlasti naslednje posledice na različnih področjih reje
živali:

1

Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.

2

Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.

4

Uredba (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in
genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi
prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju
reje živali („Uredba o reji živali“) (UL L 171, 29.6.2016, str. 66).



Od datuma izstopa rejska društva in rejska podjetja v Združenem kraljestvu ne bodo
več vključena na seznam priznanih rejskih društev in rejskih podjetij v skladu s
členom 7 Uredbe (EU) 2016/1012.



Od datuma izstopa se lahko čistopasemske plemenske živali in hibridni plemenski
prašiči ali potomci zarodnega materiala navedenih živali vpišejo v rodovniške knjige
ali rodovniške registre, vzpostavljene v državah članicah EU-27, le, če jih spremlja
zootehniško spričevalo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2017/7175, ki
ga je izdal rejski organ v Združenem kraljestvu, če je ta vključen na seznam v skladu
s členom 34 Uredbe (EU) 2016/1012.



Rejci, katerih plemenske živali so vpisane v rodovniške knjige, ki jih vodijo rejska
društva, ali rodovniške registre, ki jih vodijo rejska podjetja, priznana v Združenem
kraljestvu, lahko razmislijo o vpisu teh živali pred datumom izstopa (tudi) v ustrezne
rodovniške knjige in registre, ki se za isto pasmo ali križance vodijo v državi članici
EU-27.



Enoprsti kopitarji, uvoženi v državo članico EU-27 iz Združenega kraljestva po
datumu izstopa, se kot vsi enoprsti kopitarji, uvoženi iz drugih tretjih držav,
identificirajo v skladu s členoma 14 in 15 Uredbe (EU) 2015/2626.

Splošne informacije o reji živali in posebne informacije o odobrenih rejskih podjetjih in
rejskih društvih, ki vodijo rodovniške knjige za različne pasme, so na voljo na spletišču
Komisije o zootehniki7.
Splošne informacije o identifikaciji enoprstih kopitarjev in posebne informacije o organih
za izdajo identifikacijskih dokumentov za enoprste kopitarje so na voljo na spletišču
Komisije o identifikaciji enoprstih kopitarjev8.
Te strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi informacijami.

Evropska komisija
Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane
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Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717 z dne 10. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorčnimi obrazci zootehniških spričeval
za plemenske živali in njihov zarodni material (UL L 109, 26.4.2017, str. 9).
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Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z
direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih
kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L 59, 3.3.2015, str. 1).
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https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/legislation_en.

8

https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine_en.
2

